
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIJOUS, 31 OCTUBRE 2019

El Lliure presenta ‘Paisajes para no colorear’,
la veu de denúncia de nou noies adolescents

La revolució
arribadeXile

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Són adolescents, venen de
Xile i volen fer sentir la
seva veu i la seva ràbia.
Volendenunciarenesce-
na, ambunmuntatgeque

estàtriomfantamigmón, laviolèn-
ciaqueviuenalseupaísperquèsón
molt joves inosónhomes:desd’as-
sassinats i violacions fins a grape-
jaments, bullying, suïcidi, cosifi-
cació, masclisme, avortament o,
simplement, ser ignorades com
unes nenes histèriques sense opi-
nió. Després de sentir-les presen-
tar en roda de premsa l’obra que
des d’avui i durant tres setmanes
protagonitzen al Teatre Lliure de
Montjuïc, Paisajes para no colo-
rear, dir que estan empoderades és
dirpocacosa.
Totes nou –la Daniela, l’Angeli-

na, laConstança, la Ignacia, laSara,
laRafaela,laMatilde,laPaulail’Ar-
wen, que prefereix que li diguin
Freddyiqueexplicalaviolènciadi-
ària quepateix al carrer perquè es-
tima algú del seumateix sexe– en-
cara són una mica nenes, però són
lúcides idirectes i el seu llenguatge
ja és el d’una nova generació que,
com asseguraMarco Layera, el di-
rector del muntatge, ho canviarà
tot.Moltesutilitzenelnouneutre, i
diuen todes o nosotres. I la Daniela
puntualitza que no es tracta d’una
obra amb dones, sinó de persones

ambvagina,perquènototessesen-
ten dones. I remarca la violència
quepateixenpel fetde tenir aquest
òrgan. “Els homes també pateixen
el masclisme, sens dubte, i serà in-
teressant veure una obra sobre el
seu patiment quan a nosaltres no
ensestiguinmatant”, afegeix.
Per descomptat, demanen que

caigui el president del seu país, Se-
bastián Piñera, perquè qualifiquen
directamentde“fastigosa” lasalut i
l’educació que pateixen les classes
popularsxilenes iperquè“laCons-
tituciódelpaísesvaredactar iesva
imposar en dictadura”, diu la Ma-
tilde. “AXile tornemaestar endic-
tadura, amb militars als carrers,
tocs de queda, morts i una estació
demetroutilitzadapera la tortura.
Tornem al 1973. Estem igual però

en democràcia”, assegura la Igna-
cia. Així que, en plena gira, l’altre
dia les joves vanmuntar unamani-
festació aCadis, davant la catedral,
permostrar la seva solidaritat amb
la lluitadel seupaís.
Layera explica que està interes-

sat a crear un teatre que tingui un
efectereal“mésenllàde lacompla-

ença dels aplaudiments” i que
aquest projecte es va originar el
2015,unmomentenquèhivahaver
“molts assassinats de menors
d’edat de sexe femení a Xile, unes

morts bastant normalitzades per-
què es llegien molt poc a la prem-
sa”. Aleshores la seva companyia,
TeatroLaRe-Sentida,vacomençar
unprocésd’investigació, ivatrobar
“queaquestsfetsatroçosnoeslimi-
taven a Xile, eren a l’Argentina, el
Brasil, elPerú,Mèxic, comsihiha-
guésunagranepidèmiaaLlatinoa-

mèrica”. I van decidir iniciar un
procés de treball amb comunitats
d’adolescents. Van reunir 150 en-
trevistesenquèbàsicamenteslimi-
tavenaescoltar, iambaquestmate-
rial van treballar en un procés de
creació col·lectiva amb les jovenís-
simesactriusquehadonatPaisajes
paranocolorear.
Layera reconeix que de vegades

la feinava serdesconsoladoraperò
també esperançadora: “No sabíem
què en pensaven les adolescents,
de la memòria històrica del seu
país. Ens vam emportar una gran
bufetada. Els seus interessos eren
de temes que són a l’agenda políti-
ca, temesd’adults, ésunageneració
nova, unnouparadigma.Nosaltres
serem els pròxims conservadors
que transformaran, són l’avant-
guardade lacontracultura i ensve-
nenaobrir elsullsperquè tenenun

accés a la informació quenosaltres
noteníem.Si lesnovesgeneracions
estanaixí,hihaesperança”.
Pelque faalXiled’avui, conclou:

“Hi ha una gran impunitat, i mal-
grat que hi ha una imatge puixant
des que es va recuperar la demo-
cràcia, hi ha hagut una transició
molt sui generis i es va instal·lar un
sistemaneoliberalmoltradicalque
hafetquelabretxadeladesigualtat
sigui enorme i que ha portat a una
precarització que ha provocat l’es-
clat actual. I noésde lamevagene-
ració [Layera té 41 anys]. La meva
generació va tenir molta por
d’apuntar ambeldit l’esquerraque
va recuperar lademocràciaperquè
tambéhaviapatitmalgratqueesta-
va administrant el sistema que va
deixar Pinochet. Però les genera-
cionsméspetitesnovantenirpor, i
sónelsmotorsd’aquest canvi”.c

NICOLÁS CALDERÓN

Una escena de Paisajes para no colorear, que es representa al Lliure deMontjuïc

MAGÍ CAMPS
Barcelona

“Quan vam celebrar els 25 anys,
vam publicar un llibre molt ben
il·lustrat que pesava 25 quilos”, va
dir de bromaMiki Espuma, i Àlex
Ollé va especificar que potser no
pesava tant, però que un parell de
quilos sí que els pesava. Això pas-
savaal’ArtsSantaMònicadimarts
alvespredurant la rodadepremsa
de presentació del llibre La Fura
delsBausenquarantena, deMercè
Saumell (Angle Editorial / Plane-
ta), amb motiu dels 40 anys del
grup teatral més emblemàtic del
panoramacatalà actual.
Ara el llibre en qüestió és lleu-

ger, senzill i imprès en paper reci-
clat; “semblapobre,peròestàcon-
nectat”, va dir Carlus Padrissa.
Igual que l’obradeLaFuradurant
aquestsquatredecennis,ésunfor-
mat innovador: s’ha creat una app
amb què el lector pot passar per
sobredelesfotosdel llibre ial telè-
fon se li obriranvídeos i altresma-
terials vinculats amb la feina
d’aquest grup nascut a Moià el
1979, prop del riu Baus, com va
il·lustrarCarlusPadrissa: “La fura
era un peix i va esdevenir un ani-
mal, quemossega fins i tot a qui li

dona de menjar”. Tota una decla-
ració de principis d’aquest grup
sempre trencador i, als inicis, in-
conscientdelqueestavencreant.
Va haver d’arribar Mercè Sau-

mell, professora de l’Institut del
Teatre i doctora en Història de
l’Art, i teoritzar sobre el que esta-
ven fent a la Fura perquè ells ma-
teixosprenguessinconsciènciade

la seva aportació al món de l’es-
pectacle: “El 1985 laMercè ens va
explicarelquefèiem,idecopivol-
taensvamtrobaral toptendel tea-
tre del món”, va afirmar Ollé.
També van recordar que “final-
menthemcreatunafundació,Epi-
ca(espaideproduccióicreacióar-
tística), ambseuaBadalona”.
El llibre de Saumell té sis prò-

legs, de sisdirectors vinculats aLa
Fura, com els ja esmentats Espu-
ma, Ollé i Padrissa, a més de Pep
Gatell –també a la presentació–,
JurgenMuller iPeraTantiñá.Ollé
va considerarquenohihavia “mi-
llormaneradecelebraraquests40
anys que aquest llibre,més queun
espectacle, queésefímer”.
Un dels elements de l’èxit és, a

parer de l’autora, “haver sortit en
elmoment precís”, i fins i tot es va
apuntar lapossibilitat queavui se-
ria molt difícil que aparegués un
projecte com el seu. De fet, Espu-
ma va afirmar que “la utopia s’ha
refredat” i que avui veia un pan-
oramagensengrescador. “LaFura
és un microcosmos de Catalunya,
una Catalunya en miniatura, per-
què tenim diferents maneres de
pensar,deferlescoses, iaquestca-
os és el que ens fa funcionar”, va
concloure.c

LaFura dels Baus celebra els seus
40 anys ambun llibre app innovador

ESPECTACLE REIVINDICATIU

Les joves actrius
aborden les violències
de tot tipus que viuen
per la seva edat i sexe

LA SITUACIÓ DEL PAÍS

“Xile torna a estar
en dictadura, amb
militars al carrer,
toc de queda imorts”

ÀLEX GARCIA / ARXIU

Work in progress, del 1995
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